Medlemskap i Ungdomslaget Frihug 2021
Ungdomslaget Frihug er eit lag for alle i bygda. Ved å vere medlem støttar
du arbeidet laget gjer
Me sender med dette ut medlemskontingent for 2021. På baksida kan de lese om
lagsaktiviteten i 2020 og planane for 2021. Me ynskjer gamle medlemmar med oss vidare og
nye velkomen!
Einskild medlem: 200
Familiemedlemsskap: 400
VIKTIG ved betaling av familiemedlemskap i nettbanken: Skriv namn og fødselsdato på
alle som skal verte lagt til fellesmedlemskapet i «melding til mottakar». Heimebuarar over 26
år må betale eigen kontingent.
Medlemar i UL Frihug vil få følgjande fordelar:
● 20% avslag på leige av Ljosvang
● Medlemsprisar på kurs, seminar og festivalar i regi av Noregs Ungdomslag.
● Les meir om medlemsfordelane
herhttps://www.ungdomslag.no/lagsteneste/medlemsfordelar/

Ungdomslaget Frihug
Nerås
6390 Vestnes

3910.49.27703

Samandrag av årsmeldinga for 2020
Året 2020 starta med quiz i Januar og Februar. Som alle veit «stengte» landet ned 12.Mars og
dette påvirka planlagte aktivitetar gjennom året. Fokusområda for laget har vært maledugnad
på uteområdet og videre planlegging av oppussings prosjektet vi starta planlegginga av i
2019. Gjennom søknaden vi sendte Fylkeskommunen i Mars var vi så heldig å komme
gjennom «nåløye» blant alle søknadene og vi fikk tildelt tilskot i September som gjorde oss i
stand til å auke aktiviteten mot gjennomføringsfasen. Det har vært sendt ut mange «friar» brev
til næringslivet i kommunen med ønske om økonomisk bistand for at vi skal være istand til å
gjennomføre prosjektet. Fokusområdet har som planlagt vært sal 1.etg + kjøkken og utvendig
drenering. I Mai fikk vi gjennomført Rusken aksjon der vi ryddet bygda med god hjelp frå
frivillige. I Desember tente vi lysa på julegrana. I 2020 hadde ungdomslaget 88 betalende
medlemmer, ein liten nedgang frå tidligare år. Vi har ca 40 givare via grasrotandel.
Vi har gjennomført 6 styremøter gjennom året, i hovudsak via digitale løsninger.

Planar for 2021
Quizane blir vidareført i 2021(avhengig av smittesituasjon og nasjonale retningslinjer).
Det er vidare eit mål å betre tilboda til born og unge med ungdomsklubb, familiekveldar i
gapahuken og barnediscoar. Julegrantenning er sjølvsagt og det er ikkje utenkjeleg at
halloween også blir markert! Kom gjerne med innspel til aktivitetar. Utbetringa av Ljosvang
held fram og målet er at sal og kjøkken er ferdigstilt før sommeren. Dei blir nok frykteleg
glade for villige dugnadshender under gjennomføring av prosjektet!

Utleigesatsar Ljosvang: (Heidi Vike 934 84 665 er utleigekontakt)
Prisar: https://www.ulfrihug.no/prisinfo/ , medlemmar får 20% avslag.

Følg oss på våre digitale kanaler: ulfrihug.no , Facebook-sida vår og ta gjerne kontakt med oss
på frihug.ul@gmail.com

Sjåast i 2021!
UL Frihug v/ styret 2021 – Oddvar Gjelstenli (leiar), Morten Øverås, Birte Sofie Bergem, ,
Birgitte Gjelsten og Anette Øveraas

